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Het vaste deel bestaat uit één van de 
vaste basistarieven voor laagbouw, 
hoogbouw of recreatiewoningen plus 
het eventuele tarief voor het ter beschik-
king hebben van een restafvalcontainer 
en/of een tweede gft-container.  
De variabele kosten worden bepaald 
door het aantal keren dat u restafval 
aanbiedt. Restafval is het ‘echte afval dat 
overblijft als alle grondstoffen goed 
gescheiden zijn. Voor iedere keer dat u 
uw grijze container aan de weg zet of 
een vuilniszak naar de ondergrondse 

restafvalcontainer brengt, betaalt u een 
bedrag. De tarieven daarvoor vindt u in 
deze nieuwsbrief. Vanaf nu loont het dus 
uw afval te scheiden!

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen 
van het nieuwe beleid rekening gehouden 
met inwoners die – onvermijdbaar – veel 
medisch afval hebben. Zij ontvangen 
hiervoor een compensatie.
Ook aan inwoners die van een minimum 
inkomen moeten leven is gedacht.  
Zij komen, onder bepaalde voorwaarden, 

voor kwijtschelding in aanmerking.
Voor alle inwoners geldt dat u geld kunt 
besparen door uw afval zo goed mogelijk 
te scheiden en het restafval daardoor zo 
beperkt mogelijk te houden. 
Een kleine verandering van uw gedrag 
kan al veel voordelen opleveren.

Bewust bezig zijn met afval scheiden is 
daarom een goed voornemen voor het 
nieuwe jaar!

Wethouder Marcel Wildschut

Goed voornemen
Bewust bezig met afvalscheiding
Begin van dit jaar is er veel veranderd op het gebied van het 
jaar van de afvalscheiding en de afvalstoffenheffing.  
In deze nieuwsbrief informeren wij u daar uitgebreid over.  
U betaalt vanaf 1 januari de afvalstoffenheffing in twee delen: 
een vast en een variabel deel.

Vorig jaar hebben alle inwoners van gemeente 
Losser een verpakkingencontainer ontvangen. 
Waarschijnlijk heeft dit geleid tot veel minder 
restafval in uw grijze container. De gemeente 
Losser geeft u daarom de mogelijkheid om uw 
grijze container vrijwillig in te leveren of te 
behouden. De keuze is aan u!

Met de nieuwe milieupas heeft u toegang tot de ondergrondse containers 
voor restafval. Als u uw grijze container in de loop van 2018 inlevert, 
ontvangt u een vermindering van € 2,50 per maand voor de rest van 
het kalenderjaar. Deze vermindering gaat van het vaste tarief af.  
Hoe eerder u uw grijze container inlevert, hoe meer geld u bespaart. 
Geïnteresseerd? Meld u aan via 0900 - 85 20 111 of stuur een e-mail via 
info@twentemilieu.nl.

Vrijwillig uw grijze  
container inleveren?

Wat wel
Plastic, zoals: 
-   Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
-  Verpakkingen van vleeswaren en kaas
-  Folies van tijdschriften en reclamefolders
-  Verpakkingen van tandenborstels, snoeren en schroeven
-  Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of  

koffiemelkkuipjes
-  Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes, patatbakjes
-  Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
-  Deksels van potten pindakaas en chocopasta
-  Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise
-  Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
-  Flacons en tubes van verzorgingsproducten
-  Flessen van braadolie en keukenazijn
-  Flessen van frisdrank, water en zuivel
-  Potjes van gel, medicijnen en vitamines
-  Kleine plastic plantenpotten
-  Fruitnetjes

Blik, zoals:
-  Conservenblikken
-  Honden- en kattenvoerblikken
-  Blikjes van frisdranken en bier
-  Soep-, vlees- en groenteblikken
-  Limonadesiroopblikken en flessen
-  Lege verfblikken (zonder verfresten)
-  Lege spuitbussen (zonder KCA-logo)
-  Deksels van potjes, schroefdoppen en bierdoppen
-  Waxinelichtcupjes
-  Aluminiumfolie

Drankenkartons, zoals:
-  Frisdrankpakken
-  Wijnpakken
-   Zuivelverpakkingen, zoals pakken voor melk,  

yoghurt en vla

Wat niet
Resten papier, karton of folie
Chipsverpakkingen, binnenzijde koffiepakken 
en doordrukstrips (pillen of kauwgom)

Verpakkingen van chemisch afval
Make-up verpakkingen, terpentine- flessen,  
kitkokers, gevulde verfblikken

Verpakkingen met inhoud

Piepschuim
Fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes,  
piepschuim uit dozen of pakketten

Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen
Tuinstoelen, speelgoed, landbouwfolie.  
Dit is hard kunststof. Dit kun je kwijt op  
het afvalbrengpunt.

Wist u dat…
• U als bewoner van een flat of appartement de verpakkingen  
 weg kunt brengen naar een verzamelcontainer? 
• U als bewoner van laagbouw vanaf 2016 de verpakkingen  
 kwijt kunt in een verpakkingencontainer aan huis? 
• Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn?  
 Liefst wel zo leeg en plat mogelijk.
• Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten?
•  Alleen éénmalige verpakkingen van plastic, dranken- 

kartons en blik bij verpakkingen horen? Gebruik je het 
vaker dan één keer? Dan hoort het hier niet bij.

•  Verpakkingen met een zilverkleurig aluminiumlaagje  
(zoals bij een chipszak) altijd bij het restafval horen?

Verpakkingen

Verpakkingen

Wilt u meer informatie over welk afval waar bij mag? Kijk hiervoor op www.twentemilieu.nl of download de app van Twente Milieu.
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Heeft u veel onvermijdbaar medisch afval?
Losserse huishoudens waar sprake is van een ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval 
kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Hun kosten lopen anders behoorlijk op.  
De gemeente Losser vindt dat niet wenselijk. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld 
stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval bestaat uit een 
aantal gratis ledigingen van de grijze container of stortingen op de 
ondergrondse restafvalcontainer tot een maximum van 720 liter restafval. 
Dat is bijvoorbeeld 24 x een 30 liter zak in de ondergrondse container  
of 3 x een 240 liter restafvalcontainer. De tegemoetkoming wordt 
automatisch verrekend.

Aanvragen
De tegemoetkoming kunt u tot 1 december 2018 aanvragen via het 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) met behulp van uw DigiD. 
Dat kan via het digitaal loket op www.gbtwente.nl via het aanvraag-
formulier ‘compensatie aantal ledigingen bij veel medisch afval’. Voor de 
aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een aankoopbon of -overzicht 
nodig van de (online) apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen 
heeft aangeschaft. Op de bon dienen zowel uw naam, de datum van 
aanschaf als het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Gratis  
omruilactie

De nieuwe milieupas
Toegang tot onder-
grondse containers en 
afvalbrengpunt

In de eerste zes maanden van 
2018 kunt u eenmalig gratis 
uw grijze en groene container 
omwisselen voor een grotere 
of kleinere container. 
U kiest welke container het beste bij  
uw situatie past. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Twente Milieu  
via 0900 - 85 20 111. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de gewenste 
containers maakt Twente Milieu met u 
een afspraak over de leveringstermijn. 
Na deze zes maanden kunt u nog steeds 
wisselen, maar dan betaalt u € 30,= per 
wisseling van een container.

*Indien u uw grijze container(s) gedurende het jaar inlevert, ontvangt u een vermindering 
van € 2,50 per maand voor de overgebleven maanden van het lopende kalenderjaar.

Wanneer worden deze tarieven in rekening gebracht?
Op dit moment is het nog niet bekend hoe vaak u in 2018 uw 
restafval weggooit. Daarom betaalt u vooraf alleen het vaste 
basistarief. Na afloop van het jaar is het aantal keren bekend 
dat u daadwerkelijk uw grijze container aan straat heeft gezet  
of een vuilniszak naar de ondergrondse container heeft ge-
bracht. Deze kosten (variabele deel) worden na afloop van het 
kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) in rekening  
gebracht. Wilt u uitrekenen wat u straks mogelijk aan afval-
kosten gaat besparen? Gebruik dan onze rekenmodules op 
www.twentemilieu/losser/afval.

De volgende afvalsoorten kunt u kosteloos aanbieden:
• Wit en bruingoed  
 (elektrische apparaten zoals koelkasten, tv’s, etc.)
• Verpakkingsglas
• Papier en karton
• KCA (klein chemisch afval)
• IJzer
• Autobanden zonder velg
• Textiel 

Kosten voor het wegbrengen van afval naar het  
afvalbrengpunt
Tarieven per eenheid van 240 liter (een grote restafvalcontainer).  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
afvalsoorten. Met uitzondering van grof tuinafval.

Tarieven voor het wegbrengen van grof tuinafval
Vier keer per jaar kunt u gratis tuinafval wegbrengen tot een 
maximum van 2 kuub per keer. Daarna betaalt u:

Vaste basistarieven
Basistarief (Laagbouw) € 117,60

Tarief voor het ter beschikking hebben van  
een restafvalcontainer (140 of 240 liter)*

€ 30,-

Tarief voor het ter beschikking hebben van  
een tweede gft-container (140 of 240 liter)

€ 30,-

Basistarief (Hoogbouw) € 109,08

Basistarief (Recreatiewoningen) € 54,96

Tarieven per keer dat u afval aanbiedt (variabel deel)
Grijze 140 liter restafvalcontainer € 3,96

Grijze 240 liter restafvalcontainer € 6,79

Ondergrondse restafvalcontainer (30 liter) € 0,85

Groene gft-container (140 liter of 240 liter) € 0,00

Verpakkingencontainer € 0,00

Tot en met 240 liter € 7,-

240 - 500 liter (halve kuub) € 14,-

500 - 750 liter € 21,-

750 - 1000 liter (1 kuub) € 28,-

Tot en met 0,5 kuub € 5,--

0,5 kuub – 1,5 kuub € 10,--

1,5 kuub – 2 kuub € 20,-

U kunt tot een maximum van 2 kuub per keer aanleveren.

Afval scheiden loont!

Tarieven
In 2018 betaalt u de volgende tarieven voor uw afval:

Met ingang van 1 januari 2018 is Diftar ook in de gemeente 
Losser een feit. De afvalstoffenheffing is vanaf die datum 
opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel.  
De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren 
dat u de grijze container aan de straat zet of een vuilniszak 
naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt.  
Restafval is het ‘echte’ afval dat overblijft als alle grondstoffen 
- zoals papier, glas, gft en verpakkingen - goed gescheiden 
zijn. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval en 
hoe minder u betaalt. Kortom: afval scheiden loont!

Vanaf 1 januari 2018 
hebben inwoners van 
Losser via hun nieuwe 
milieupas toegang tot 
zowel het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg als alle 
ondergrondse restafvalcontainers in Losser. In november 2017 
hebben alle huishoudens van Losser per post een nieuwe 
milieupas ontvangen. 

Hierdoor kunt u ervoor kiezen uw grijze 
container(s) in te leveren en uw restafval 
(verzameld in 30 liter zakken) weg te 
brengen naar alle beschikbare onder-
grondse restafvalcontainers. 

Uitbreiding containerlocaties
Om dit voor alle inwoners mogelijk te 
maken, komen er tien extra ondergrondse 
restafvalcontainers en nieuwe milieu-
pleintjes in Glane en Beuningen. 

Ga voor een overzicht van de container-
locaties naar www.twentemilieu.nl. 

Nieuwe milieupas aanvragen
Heeft u geen nieuwe milieupas ontvangen 
of bent u deze kwijtgeraakt? Neem dan 
contact op met de klantenservice van 
Twente Milieu via 0900 - 85 20 111 of per 
e-mail via info@twentemilieu.nl.
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